
Ročník  XXIII Číslo 4                                   prosinec 2019

Co se událo.
Poslední číslo Břežanu za rok 2019

je  spíše  sváteční  a  najdete  v  něm
především   hezká   a   milá  přání   ze
Škol a od spollď působících v obci.

Zr#žaežaš.jsou  Vánočními  obrázky
V obci se však od minula také něco
událo a tak vás krátce informuji.
7.12.  proběhlo  adventní  setkání  s

jarmarkem. Viděli jsme zde mnoho
krásných     betlémů      i     výrobků,
rozsvítili jsme stromeček a prošli  si
čertovskou  stezku,  Mikuláš  po  ní
děti   odměnil   dárečky.   Vrcholem
večera   bylo    vystoupení   dětí    ze
základní  školy.  Děkuji  všem,  kteří
se     podíleli     na     přípravě     této
povedené akce. A příští rok se jistě
sejdeme zase. V mateřské školce se
konalo   Vánoční   oříškování.   Děti
nejprve   rodičům   a   návštěvníkům
předvedly    nádhemé    písničky    u
rozsvíceného    stromečku    a    poté
jsme  se  přesunuli  do  školky.   Zde
bylo  pro  děti  přichystáno   mnoho
zábavy,    díln.ičky    a    stoly    plné
vánočního      cukroví      a      dobrot.

V sobotu  14.12. sportovci soutěžili
v silákovi   Břehů.    Organizace   se

ujali   členové   Sport   klubu   Břehy.
Cekem   26   soutěžících  předvedlo
skvělé  výsledky -  celkově  zvítězil
MMUDr.JozefGabrhel.JosefMazač
dal  v benchpresu  230  kg  a  v tahu
300 kg. Bylo se prostě na co dívat.
13.12.  se  konalo  poslední  zasedání
zastupitelstva   obce   v tomto   roce.
Byl  přijat  rozpočet  obce  Břehy  na
rok  2020.   Celkové  příjmy  budou
18 270 000  Kč,  výdaje  17 765 000
Kč  a  fmancování  (splátka  úvěru)
505 000  Kč.  Podrobný  rozpočet je
na  webu  obce  www.obecbrehv.cz.
Přijata  byly také  tři  nové  vyhlášky
obce    -        č.     1/2019    o    místním

poplatku      za      provoz      systému
shromažďování,   sběru,   přepravy,
třídění,   využívání   a   odstraňování
komunálních  odpadů;  č.  2/2019  o
místním poplatku ze psů;  č.  3/2019
o    místním   poplatku    za   užívání
veřejného    prostranství.    Poplatky
v těchto   vyhláškách   zůstávají   ve
stejné  výši jako  v minulosti  pouze

poplatek za „popelnice„  se zvyšuje
na 500 Kč za poplatnika.  P.Jirava

Ve  školce jsme  uŽ  Vánoce prožili.
Vše, co k tomu patří.  I Ježíšek opět

přiletěl    a    dětem    nadělil    krásné
dárky.  Společné prožívání se všemi
dětmi   je   přípravou   na   ty   pravé
Vánoce v kruhu rodinném.
Jménem dětí a všech zaměstnankyň
přeji  všem  krásné  prožití  vánoc,  v
klidu a pospolitosti, jak zpíváme ve
vánoční    koledě:    „Štěstí,    zdraví,
pokoj   svatý  vinšujeme  vám..."  A
šťastný    vstup    do    nového    roku
2020.
Ivana Andresová - ředitelka MŠ

Sport klub Břehy.
Vážení     přátelé,     přejeme      vám
krásné Vánoce a úspěšný nový rok.
Zveme  vás  také  do  našich  řad  kde
můžete     naplnit     svá     novoroční
sportovní předsevzetí. Sportu zdar.



Moped   klub  Břehy  přeje  krásné
Vánoce,      pohodové      svátky      a
klidného Silvestra.
A  až  nový  rok  přijde,  at'  všechny
vaše cesty mají zdámé cíle.

SDH Břehy.
Přejeme      všem     občanům     obce
Břehy hezké vánoční svátky a do

nového    roku    mnoho    zdraví    a      Jrrós#c'Mtinocc./
spokojenosti.

Informace.
Oznamujeme  občanům,  že  Obecní
úřad  Břehy  bude  ve  dnech  27.12-
31.12.  2019 uzavřen.

Oznamujeme  občanům,  Že  v  úterý
31.   prosince   2019   bude   Městský
úřad     v    Přelouči    pro     veřejnost
uzavřen.

Jménem  obecního  zastupitelstva  i
jménem    svým    si    vám,    vážení
občané      a      čtenáři      Břežanu,
tlovoluji   také   popřát    krásné    a
klidné vánoční svátky.  Do  nového
roku  pak  mnoho  štěstí,  zdraví  a
spokojenosti.  At'  máme  více  času
na   sebe,   své   blízké   a  přátele   a
méně staroslí a strastí. .
P. Jirava

Břežan    připravili:                Pavel    Jirava    a    Petr
Morávek.
Břežan  -  nepravidelný  zpravodaj  občanů  obce
Břehy a Výrova.  E-mail:   brehy@obecbrehy.cz

(Neprošlo jazykovou úpravou)
Adresa  redakce:   Bahníkova  8,   535  01   Břehy,
tel./fax:     466     959     618.     Vychází     zdarma
v nákladu  400  výtisků.  Povoleno  MK  ČR  pod
zn.    E    10141.    Názory    redakce    nemiisí    být
totožné s názory občanů, jejichž příspěvky byly
zveřej něny. I ntemetové            stránky            obce:
www.obecbi.ehy.cz
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